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1 Indledning
Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i Statens Budgetsystem i forbindelse med Release 2020.03.
Release notes for Statens Budgetsystem har samme afsnitsstruktur fra gang til gang, mens det konkrete
indhold, ændringerne, naturligt vil variere. Ambitionen er at gøre det let for brugere af Statens Budgetsystem
at få et overblik over de ændringer, der finder sted i de enkelte releases.

1.1 De væsentligste ændringer
Release 2020.03 indeholder ændringer på flere forskellige områder, bl.a.:
• Økonomifunktionens skema til afvigelsesforklaringer er optimeret på baggrund af feedback fra brugerne
• Bedre understøttelse af månedsvise koncernopfølgninger
• Antallet af budgetarter i lønmodulet ændres, således at der kan budgetteres på alle relevante artskonti under standardkonto 18
• Ny rapporteringsskabelon som gør det lettere at selv at udvikle rapporter, herunder mulighed for at
koble budget og bevilling

1.2 Nye projektmapper, rapporter mv.
I økonomifunktionens procesflow, under delprocessen Adgangsstyring, er der tilføjet en ny rapport med
oversigt over brugere.
Desuden er der en ny rapporteringsskabelon tilgængelig, der skal understøtte de økonomifunktioner der
gerne selv vil udvikle relevante rapporter.
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2 Ændringer i generel funktionalitet
2.1 Bedre understøttelse af månedsopfølgning på koncernniveau [Koncern
valg af sammenligningskolonner]
2.1.1

Baggrund for ændring

Ved månedsopfølgninger (i versioner der starter med ”MI”) er det i dag muligt for økonomifunktionen at definere sammenligningsgrundlaget i de budgetansvarliges skemaer. Dette understøtter de institutioner, der har
månedlige opfølgningsprocesser, og ikke kun kvartalsvise. Denne logik understøttes nu også på koncernniveau, i MK-versionerne
2.1.2

Skemaer som påvirkes af ændringen

• GK-versioner
• MK-versioner
2.1.3

Konkrete ændringer

Der er skabt understøttelse for oprettelse af sammenligningsversioner på måneder for Koncernniveau. Versionerne indeholder præfiks ’MK’, efterfulgt af år (eks. 20) og måned (eks. 04).
Oprettelse foretages af Koncernspecialist med lokaladministrator-adgang. Fra Administrations-vinduet vælges Dimensioner og herefter ’MBBVERSA’.

Herefter vælges ’MBBVERSA’:
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Der kan fra ’MBBVERSA’ oprettes en ny sammenligningsversion ved at tilføje ny linje, hvor felterne
for bogføringskreds, version, beskrivelse, år og primærsammenligning skal udfyldes.

For yderligere information om lokaladministrator-opsætning henvises der til lokaladministratorvejledningen
på Økonomistyrelsens hjemmeside for SBS-vejledninger.

2.2 Optimering af søgehjælpen
2.2.1

Baggrund for ændring

Når brugere i ledetekstvinduet skal vælge versioner, bliver de i en række skemaer præsentere for den totale
liste af versioner i SBS. Dette kan medvirke til at man anvender forkerte versioner.
2.2.2

Konkrete ændringer

I stedet for at få vist en totalliste, vil der nu blive vist en liste, defineret af Økonomistyrelsens systemforvaltning. Her vil versioner for indeværende år samt grundbudgetversioner for kommende år fremgå. Det er fortsat muligt at indtaste alle eksisterende versionsnavne manuelt, de vises blot ikke i søgehjælpen.
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2.3 Understøttelse af negative budgetkorrektioner
2.3.1

Baggrund for ændring

Det har hidtil ikke været muligt at indarbejde negative budgetkorrektioner i SBS, idet standardkonto 49 ikke i
udgangspunktet fremgår af institutionernes finanskontoplan.
2.3.2

Konkrete ændringer

Når der lægges en ny linje ind i et budget, er det nu muligt at vælge standardkonto 49 kolonnen Budgetart.
Herved vil det være muligt at indbudgettere negative budgetkorrektioner i SBS og indlæse disse i SKS.

2.4 Optimering af afvigelsesforklaringsskemaers brugervenlighed
2.4.1

Baggrund for ændring

Der er fra brugerne modtaget en række forslag til forbedringer af afvigelsesforklaringsskemaet, for at gøre
det mere intuitive og overskueligt at anvende.
2.4.2

Konkrete ændringer

Der er foretaget ændringer i skemaet Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer, som findes i
delprocessen Afvigelseskategorier og kommentarer i Økonomifunktionens procesflow.

Skemaet åbnes som sædvanligt. I skemaet er der foretaget følgende ændringer, som gennemgås nedenfor:
o

Tilføjelse af filtreringsknap, øverst i inputskema, således at det nu er muligt selv at bestemme antallet af rækker for afvigelse. Standardopsætning er 3 rækker pr. afvigelse og
kan udvides til 10 rækker (se efterfølgende beskrivelse).

o

Fold-ud-kommentarfelter, felter med kommentarer er nu klappet sammen, så det er muligt
at overskue hele rækken af afvigelsesforklaringer (se efterfølgende beskrivelse).
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o

Ny rapportfane, til overblik og analyse af afvigelsesforklaringer (se efterfølgende beskrivelse).

Herudover er der foretaget mindre ændringer vedrørende:

2.4.2.1

o

Opgørelse i millioner kroner (mio. DKK), alle beløb i skemaet opgøres nu i millioner kroner, afrundet til nærmeste hundrede tusinder, med én decimal.

o

Overskrifter er forkortet for at give bedre overblik. Kategorierne af afvigelsesforklaringer
hedder nu i stedet henholdsvist ’Aktivitet’, ’Periode’, ’Mindre’, ’Regnskab’ og ’Pris’. De
har samtidigt ændret rækkefølge, således at dem, der hyppigt benyttes er først.

Tilføjelse af filtreringsknap

For at tilpasse antallet af rækker til afvigelsesforklaringer markeres feltet, øverst i skemaet benævnt ’Vælg
antal kommentarer’. En lille tragt kommer til syne, og man kan ved trykke på denne vælges 1-20 rækker til
forklaringer, pr. Hovedkonto/bogføringskreds. Som standard er der 3 rækker til hver hovedkonto/Bogføringskreds.

2.4.2.2

Fold-ud-kommentarfelter

For at sikre bedre overblik i skemaet, er der indsat et ’[+]’, som skjuler kommentarfelter for afvigelseskategorierne.
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2.4.2.3

Ny Rapportfane

Skemaet indeholder nu også en rapportfane, som giver et overblik over hvilke forklaringer skemaet indeholder samt den beløbsmæssige betydning.

Rapportfanen indeholder, foruden oplysninger om hovedkonto og bogføringskreds, også oplysninger om
kommentartype (fremadrettet/bagudrettet), afvigelsestype (eksempelvis aktivitet, pris mfl.), beløb og selve
kommentaren. Rapporten er bygget op med samme struktur som de afvigelsesforklaringstabeller, der indsættes i notatet til afvigelsesforklaringer.
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3 Ændringer i lønmodulet
3.1 Bedre understøttelse af budgetlægning af refusioner mv. i lønmodulet.
3.1.1

Baggrund for ændring

Der er fra brugerne modtaget forslag om at gøre anvendelsen af lønmodulet mere enkel, fx ved at gøre budgetarter til refusioner mv. tilgængelige i lønmodulet.
3.1.2

Konkrete ændringer

Hidtil har der i lønmodulet kunne budgetteres på en udvalgt liste af lønarter (18xx), samt artskonto 2236.
Dette ændres nu, således at alle relevante artskonti under standardkonto 18 vil kunne anvendes til budgettering i lønmodulet. I samme omgang fjernes muligheden for at budgettere på artskonto 2236 i lønmodulet,
da denne typisk budgetteres i institutionsbudgettet. Fremskrevne løn på artskonto 2236 vil herefter ikke
være tilgængelig i SBS´ lønmodul.
Herefter er følgende artskonti tilgængelige til budgettering i Statens Budgetsystems lønmodul:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.11 egentlig løn med årsværk
18.16 feriepenge (modkonto)
18.18 egentlig løn, manuel
18.21 udbetalt lønrefusion for lånt personale
18.28 udbetalt lønrefusion, manuel
18.31 overarbejde
18.38 overarbejde, manuel
18.41 merarbejde
18.48 merarbejde, manuel
18.51 løn og overarbejde
18.56 overarbejde, modkonto
18.58 løn og overarbejde, manuel
18.61 Særskilt vederlæggelse
18.68 Særskilt vederlæggelse, manuel
18.71 frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk)
18.72 kapitaliseret pensionsalderforhøjelse
18.76 Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse
18.78 frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel)
18.81 pensionsbidrag
18.83 pensionsbidrag (manuel)
18.87 lønrefusion, beskæftigelsesordningen
18.88 udlånte personer refusion af udlånte personer
18.89 barselsfonden, tilskud Barselsfonden
18.90 efteruddannelsesfonden, refusion for udlånt personale
18.91 øvrig kompensation for fraværende personale
18.92 øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse

Bemærk at det kun vil være de artskonti der anvendes i SLS, hvor det faktiske forbrug vil fremgå i lønmodulet. Disse er markeret med fed i ovenstående tabel.
For at vise faktisk forbrug på de øvrige artskonti er der udarbejdet et ekstra ark (rapport), der viser det faktiske forbrug og den budgetterede løn på samtlige artskonti, jf. næste afsnit.
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3.2 Nyt ark ”Forbrug + Prognose” i lønspecialistens inputskema
3.2.1

Baggrund for ændring

For at få det samlede overblik over lønbudgettet og det faktiske forbrug har det hidtil været nødvendigt for
lønspecialisten at åbne et inputskema i økonomifunktionens procesflow for at se regnskabet på de artskonti,
der ikke håndteres i SLS , men via Navision.
3.2.2

Konkrete ændringer

Der er tilføjet et ekstra ark, ”Forbrug + Prognose” til følgende skema i lønspecialistens procesflow:
Delproces

Navn

Teknisk navn

Justeringer og nye poster

SBS Justering Beløb & Årsværk

MAP0401_WB12

Tilsvarende er arket tilføjet til valideringsskemaet i procesflowet til de budgetansvarlige:
Delproces

Navn

Teknisk navn

Lønkapacitet

Valider medarbejdere (SBS Løn)

MAP0401_WB09

Arket gør det muligt at se det faktiske forbrug på lønarter sammen med det aktuelle lønbudget, som det er
udarbejdet i SBS´ lønmodul. Arket viser data på faste og obligatoriske dimensioner, men ikke på personniveau. Arket indeholder to kolonner:
Kolonnetitel

Beskrivelse

Faktisk forbrug (SKS)

Kolonnen viser den faktiske bogførte løn i versionen, som den fremgår i institutionsbudgettet. Dvs.
her er tale om data, som SBS modtager fra SKS.
Kolonnen kun forbrug, og ikke budget.

Samlet Løn (LDV + SBS)

Kolonnen viser det lønbudget, som pt. er udarbejdet i lønmodulet, dvs. summen af den anvendte
LDV-fremskrivning og de justeringer, der måtte
være foretaget direkte i SBS´ lønmodul
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3.3 Frigivelse af lønbudgettet til institutionsbudgettet kan specificeres på
sted
3.3.1

Baggrund for ændring

Frigivelsen af lønbudgettet til institutionsbudgettet har hidtil ikke kunnet specificeres på et eller flere steder,.
En række større statsinstitutioner, hvor lønbudgetteringen på specialistniveau foretages decentralt, har efterspurgt muligheden for dette, idet der lokalt sidder lønspecialister og udarbejder og efterfølgende frigiver
lønbudgettet.
3.3.2

Konkrete ændringer

Der er foretaget en ændring i ledetekstvinduet i excelprojektmappen Frigiv kapacitetslønsbudget til institutionsbudget, som findes i økonomifunktionens procesflow, under delprocessen Lønkapacitet input og
kopiering:

I ledetekstvinduet er det nu muligt at udfylde en værdi i fast dimension 1 og derved afgrænse den konkrete
frigivelse af lønbudget til institutionsbudget.
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4 Øvrige ændringer
4.1 Brugere i systemet med navn
4.1.1

Baggrund for ændring

Flere steder i systemet identificeres brugere primært vha. deres login (B-nummer), hvilket vanskeliggør
identifikation af brugere, fx ved spring til revisionssporet over ændringer i budgettet
4.1.2

Konkrete ændringer

Der er skabt en rapport, hvor loginoplysninger (B-nummer) er koblet med navn. Dette betyder at brugerne
kan se hvilke andre brugere, der kan budgettere i samme bogføringskreds.
Rapporten hedder ’Brugere’ og findes i procesflow for Økonomifunktionen, under delprocessen for adgangsstyring:

Foruden rapporten indeholder alle revisionsspor nu muligheden for at springe videre til navn og historik i
SBS.
Dette gøres ved først at springe til ’Revisionsspor’ (højreklik på værdi), og foretage yderligere et spring fra
’revisionsspor’ (se næste side).
Først markeres værdi, som ønskes afdækket.
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Dernæst markeres B-nummer (højreklik) og springes til ’SBS bruger navn med historik’.

4.1.3

Tilføjelse af projektmappen til procesflow

Som standard er brugerrapporten tilføjet til nye procesflow til økonomifunktionen, dvs. hvor institutionen
modtager en ny processkabelon fra Økonomistyrelsens systemforvaltning. Den enkelte institution skal selv
tilføje projektmappen til deres egne processkabeloner, i det omfang der er behov for det. Dette kan gøres af
13

brugere med enten økonomifunktions- eller lokaladministratorroller. Nedenfor vises hvordan rapporten som
standard vil være sat op.

Nedenfor ses den foreslåede opsætning af projektmappen i en processkabelon, samt opsætningen under
menupunktet Indstil variabel. Navn og beskrivelse kan ændres til den lokale begrebsverden, men herudover anbefales at det at følge nedenstående opsætning.
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4.2 Ny rapporteringsskabelon
4.2.1

Baggrund for ændring

Som en del af indsatsen med at forbedre rapporteringsmulighederne i SBS er der af referencegruppen blevet efterspurgt nogle skabeloner med mulighed for at anvende flere felter af data, herunder også muligheden for at lave en kobling til finanslovsbevillingen.
4.2.2

Konkrete ændringer

Med Release 2020.03 er der nu en ny rapporteringsskabelon tilgængelig i SBS´ rapportbibliotek. Rapporten
indeholder følgende:
• Mulighed for at sammenlign op til fem budgetversioner i samme rapport
• Mulighed for direkte sammenligning af versioner med budget- og bevillingstal.
• Adgang til alle relevante niveauer af registreringsrammen, samt finanslovsstrukturen i rapportens designpanel
Rapporten kan tilgås ved at åbne Excel inde i SBS:

Når Excel åbner, klikker man først på Filer, derefter Analysis, derefter Åbn Projektmappe og endelig Åbn
projektmappe fra SAP Business Warehouse Platform. Dette åbner rapportbiblioteket.
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Rapporten kan her søges frem ved at søge på den tekniske navn: ”TEMPLATE_INST_BEVILLING”

Alternativt kan den findes på følgende sti i rapportbiblioteket.

I rapportens ledetekstvindue skal man vælge mindst en bogføringskreds og op til fem forskellige versioner.
Det er her også muligt at vælge fx bevillingstal ved fx at angive versionen FLSKS19
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Rapporten åbner herefter som udgangspunkt med de valgte versioner, fordelt på delregnskab og budgetart.
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Designpanelet er i denne rapport udvidet og indeholder hele bevillingsstrukturen, samt institutionens fulde
registreringsramme.

Såfremt interesserede brugere har spørgsmål til rapportens anvendelsesmuligheder, er man velkommen til
at kontakte Økonomistyrelsens systemforvaltning ved at oprette en sag i Statens Administrations Serviceportal
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